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  جنگ غير مستقيم:  ايران –اسرائيل 

  

اين ).  نظامی ايرانی٦به عالوه : مترجم (  نفر از مبارزانش را گرفت ٦جنبش شيعۀ حزب هللا لبنان انتقام مرگ 

روزنامۀ نزاويسيمائی .  نزديک شھر سوری قنيطره در حملۀ اسرائيل کشته شده بودندجنوری ١٨نظاميان در روز 

در حملۀ تالفی جويانه دو سرباز اسرائيلی :  نوشت جنوری ٣٠ روز جمعه Nezavissimaïa gazetaگازتا 

  .شدند و ھفت نفر ديگر زخمی کشته 

جوی  و  روی نظاميان اسرائيل پرتاب کرد که از روز چھارشنبه در جستKornet کورنت راکتحزب هللا پنج  

 تانک و توپ پاسخ گفت، و عالوه بر اين از هاسرائيل با توپخان. تونل ھائی بودند که مبارزان لبنانی حفر کرده اند

  . شليک شدھاوان و راکتاز خاک لبنان به سوی شمال اسرائيل طی يک ساعت . طريق ھوا نيز دست به حمله زد
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   REUTERS/ Baz Ratner© ئلی در مرز لبنان کشته شدندئرا نظامی اس١٥

او . »والن اين حمله بھای سنگينی را بايد بپردازند ؤمس« نخست وزير اسرائيل بنيامين نتانياھو اطمينان داد که 

ول تمام اعمال خشونت باری ھستند که از خاک آنھا عليه اسرائيل انجام ؤخاطر نشان کرد که لبنان و سوريه مس

 روی بلندی ھای جوالن پرتاب کرده اند، احتماالً عمليات راکتسه شنبه، نيروھای ناشناسی دست کم دو . رفته استگ

نيروھای اسرائيلی با بمباران و حملۀ ھوائی به سنگرھای پوتخانۀ . مشترک ارتش سوريه و حزب هللا بوده است

  .در نزديکی فرودگاه دمشقدو پايگاه در قنيطره و يک پايگاه ديگر : سوريه پاسخ گفتند 

ژيک، کارشناس آسيا و ي مشاور رياست مؤسسۀ روسيه در پژوھش ھای ستراتElena Souponinaالنا سوپونينا 

 در چخاورميانه، گمانه زنی کرده است که باال گرفتن تنش بين تل آويو و حزب هللا در پيوند با انتخابات ماه مار

ليل موضع گيری اياالت متحده و ديگر اعضای طرفين منازعه به د« : رد او در اين مورد اضافه ک. اسرائيل است

واشنگتن تمام امکانات خود را به کار . جامعۀ بين الملل و به ويژه روسيه به درگيری نظامی جدی دست نمی زنند

ولی اسرائيل خيلی سرگرم و نگران . خواھد بست تا از وخيم شدن اوضاع بين تل آويو و ھمسايگانش جلوگيری کند

لۀ برنامۀ ھسته ای ايران و پيش از ھمه در چشم انداز بھبودی مناسبات أ روی مس١+٥ان و تھرگوھای بين  و گفت

  .»به ھمين علت اسرائيل در حرکاتش کمتر روی دولت اوباما حساب می کند. ايران و غرب است
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 ©Sputnik. Sergei Gouneev  

  خامنه ای فلسطينی ھا را به ادامۀ مبارزه عليه اسرائيل فرامی خواند: ايران 

کارشناسان از مدت ھا پيش بر اين باورند که دومين جنگ لبنان و عمليات عليه حماس در نوار غزه در واقع جنگ 

قواعد بازی تغيير کرده زيرا از اين پس   ٢٠٠٦ولی نسبت به سال . تھای غير مستقيم بين اسرائيل و ايران اس

  .سوريه به زمين اصلی برای برخوردھای اصلی تبديل شده است

ی ھرتزليا، نزديک شدن به انتخابات ئ کارشناس مرکز ميان رشته Jonathan Spyerبه گفتۀ جوناتان اسپاير 

  .مقامات اسرائيلی را به قدرت نمائی وامی دارد

ماجراجوئی ھای نظامی در نزديکی انتخابات مانند تيغ دو « : م زمان بھترين سپر عليه درگيری ھای مھمتر است ھ

جامعۀ اسرائيل ھيچ مخالفتی با عمليات نظامی ندارد، به شرط اين که خيلی سريع و بی ھيچ مشکلی . دم عمل می کند

 در ٢٠٠٦ن يک جنگ مرگبار مانند جنگ تابستان انجام گيرد، ولی ھيچ موردی بدتر از اين نيست که در کورا

  ».انتخابات شرکت کنند

بازی خيلی «  از مؤسسۀ پژوھش امنيت ملّی در دانشگاه تل آويو نتيجه می گيرد که Benedetta Bertiبندتا برتی  

 عين حال ھر دو جبھه می خوانند با قدرت کافی پاسخ ديگری را بدھند تا ضعيف جلوه نکنند، ولی در. حساسی است

  ».نظر می رسده حفظ تعادل در چنين وضعيتی خيلی خيلی حساسی ب. می خواھند از جنگ اجتناب کنند

  . ما رابيشتر به جنگی واقعی نزديک می سازده ایھر حادث. امکان اشتباه خيلی عظيم است 

  :لينک منبع   
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